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OPINIA DOTYCZĄCA PROJEKTU 

z dnia 23 marca 2016 roku 

 

USTAWY O ZMIANIE USTAWY 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 

w zakresie proponowanej w art. 2 zmiany art. 23a ustawy prawo farmaceutyczne poprzez 

dodanie ustępu 1a o treści: Produkty lecznicze wskazane w Charakterystyce Produktu 

Leczniczego do stosowania w antykoncepcji, dopuszczone do obrotu otrzymują kategorię 

dostępności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 (czyli wydawane z przepisu lekarza – Rp – przyp. 

aut.). 

 

Zapis ten jest wzmocniony proponowaną zmianą art. 8, która wyraźnie wskazuje, że produkty 

o działaniu antykoncepcyjnym, które obecnie mają status OTC byłyby po dniu wejścia w życie 

ustawy w proponowanym kształcie wydawane z apteki wyłącznie na receptę. 

 

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz inne organizacje wymienione poniżej 

krytycznie ocenia proponowaną zmianę. 

 

Projektowana zmiana oznaczałaby bowiem, że wszystkie produkty o działaniu 

antykoncepcyjnym byłyby wydawane z apteki wyłącznie na podstawie recepty. To zaś 

spowodowałoby zmianę sytuacji, która ma miejsce obecnie na mocy wdrożenia decyzji Komisji 

Europejskiej C(2015)51 final. Antykoncepcja doraźna EllaOne – octan uliprystalu nie byłaby już 

dostępna w aptece bez recepty, czyli w sposób, w jaki określa to przedmiotowa decyzja Komisji 

Europejskiej. Decyzja ta i jej wdrożenie w sposób istotny (choć minimalny) podwyższyła 

standard dostępności środków antykoncepcji doraźnej w Polsce poprzez umożliwienie jej 

zakupu bez recepty.  

 

Decyzja Komisji Europejskiej jest wiążąca dla Państw Członkowskich. Pewne ograniczenia w 

zakresie dostępności środków antykoncepcyjnych są możliwe na mocy art. 4 ust 4 Dyrektywy 

2001/83 WE, który zezwala na to, aby Państwa Członkowskie regulowały przepisami 

krajowymi ograniczenia w dostępie do środków antykoncepcyjnych. Należy jednak wskazać, 

że przepisy takie w Polsce nie istnieją. W ustawie Prawo farmaceutyczne nie ma przepisów 

dotyczących statusu środków antykoncepcyjnych. Wprowadzić ma je dopiero proponowana 

zmiana ustawowa. Wydaje się zatem, że zmiana ta – mimo, że dotyczy wszystkich leków 

antykoncepcyjnych – w połączeniu z faktem, że jedynym środkiem dostępnym obecnie bez 

recepty ma na celu de facto niewykonanie Decyzji C(2015)51. Nie jest to zgodne ze 

standardami wdrażania przepisów prawa Unii Europejskiej. Dlatego zabieg ten ocenić można 

wyłącznie w sposób negatywny. 



Krytycznie oceniamy również fakt, że tekst uzasadnienia proponowanych zmian nie zawiera 

żadnych powodów, dla których należy wprowadzić zmianę w opiniowanym zakresie. Widnieje 

w nim tylko informacja potwierdzająca to, jakie zmiany zostaną wprowadzone, jednak bez 

informacji, jakie powody dla proponowanych zmian ma projektodawca. Taką sytuację należy 

uznać za niewskazaną z punktu widzenia przejrzystości procesu legislacyjnego. Jest to też 

sytuacja, w które projektodawca podejmuje próbę dowolnego regulowania obrotu 

produktami leczniczymi w Polsce według nieznanych kryteriów. Ogranicza to znacznie 

możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych w tym zakresie, ponieważ nie daje 

możliwości odniesienia się do przyjętych argumentów, które według projektodawcy 

uzasadniają wprowadzenie określonej zmiany. 

 

Mimo to przedstawiamy powód, dla którego proponowana zmiana nie powinna zostać 

wprowadzona. Dostępność EllaOne – octan uliprystalu bez recepty przyczynia się do 

podwyższenia standardu dostępu do środków antykoncepcyjnych w Polsce. Dostęp ten jest co 

do zasady ograniczony z kilku powodów (poprzez konieczność uzyskania recepty na wszystkie 

środki antykoncepcyjne, w tym antykoncepcję doraźną w postaci Escapelle, oraz z powodu 

braku refundacji środków antykoncepcyjnych). Zakup EllaOne – octan uliprystalu w sytuacjach 

awaryjnych bez konieczności uzyskania recepty (co wiążę się z dodatkowym kosztem) daje 

większą możliwość (choć wyłącznie osobom, które mają środki finansowe) zapobiegnięcia 

niechcianej ciąży. To zaś przyczynia się do podniesienia standardu realizacji prawa do ochrony 

zdrowia, prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawa do 

samostanowienia.  

 

Nie istnieją żadne medyczne powody, aby dostęp do EllaOne – octan uliprystalu, ograniczyć 

wyłącznie do sprzedaży na receptę. Projektodawca, jak było wspomniane, też ich nie 

przedstawia. W praktyce po takiej zmianie środek ten będzie w zasadzie niedostępny, 

ponieważ koszt jego zastosowania znacznie wzrośnie (w związku z koniecznością uzyskania 

recepty, za którą też trzeba zapłacić). Dodatkową barierą stanie się czas potrzebny na 

uzyskanie recepty, który może oznaczać, że zastosowanie tego środka nie będzie już możliwe. 

Takie rozwiązanie przyczyni się do dalszego osłabiania standardów równego traktowania ze 

względu na płeć w Polsce w zakresie dostępu do zdrowia reprodukcyjnego dla kobiet. 

 

W związku z powyższym apelujemy o niewprowadzanie projektowanych zmian. 

 

 

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 

Stowarzyszenie Koalicja KARAT 

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych 

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 

Stowarzyszenie ProHumanum 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

… 


